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Informace před hospitalizací !!!
Vážená paní, vážený pane, nastupujete k léčení na chirurgické oddělení Klatovské nemocnice a.s.

Do nemocnice se dostavte v 7 – 8.00 hodin dne:

K přijetí se hlaste u sestry na chirurgické ambulanci číslo 2, nebo č. 1 (neděle), která je v přízemí Klatovské
nemocnice vlevo. Pokud určený termín přijetí nemůžete dodržet, volejte na tel. číslo 376 335 106.
Do nemocnice si přineste občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, průkaz dočasné pracovní
neschopnosti (máte-li jej vystavený), domácí obuv, župan, pyžamo a věci osobní potřeby (toaletní papír,
mýdlo, hřeben, kartáček na zuby apod.).
Doporučujeme Vám ponechat si doma cenné věci (prstýnky, náušnice a pod.), větší obnos peněz,
popřípadě vkladní knížky, protože za případnou ztrátu věcí nepřevzatých do úschovy chirurgické oddělení
neručí. Pro větší sumy a cennosti je k dispozici nemocniční trezor.
Léky, které dlouhodobě užíváte, budete brát pravděpodobně i během hospitalizace, proto si je vezměte
raději s sebou v originálních baleních na dobu nezbytně nutnou, spolu s údaji o jejich dávkování.
Požádejte Vašeho praktického lékaře o zajištění nutných předoperačních vyšetření podle požadavků
uvedených na zadní straně tohoto listu, dále o zapůjčení kompletní dokumentace (karty), nebo alespoň
podrobného výpisu.
!!! Důležité upozornění: 10 dní před přijetím vysaďte Anopyrin, či jiný lék na ředění krve (po domluvě s
ošetřujícím lékařem). !!!

Příjemný pobyt a brzké uzdravení
Vám přeje kolektiv chirurgického oddělení.
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Předoperační vyšetření požadovaná před plánovanou operací – dospělý pacient
Doba platnosti předoperačního vyšetření obvykle 1 měsíc, doba platnosti rtg vyšetření 12 měsíců (není-li důvod vyžadovat nové
vyšetření – např.při změně zdravotního stavu).

Dospělý pacient do 40 let bez přidruženého onemocnění - ASA 1 (zdravý symptomatický pacient
bez přidružených onemocnění)
•
•

•
•

•

Vyšetření praktickým lékařem, (nebo internistou)
Laboratorní vyšetření – krevní obraz, moč chemicky + sediment
nad 40 let:
EKG
Laboratorní vyšetření – krevní obraz, moč chemicky + sediment, glykémie, ionty v séru, jaterní
testy, urea, kreatinin, osmolalita,
nad 60 let:
RTG plic

Dospělý pacient s přidruženým onemocněním - ASA 2 - 4
• Vyšetření internistou
• EKG + popis
• Laboratorní vyšetření – krevní obraz, moč chemicky + sediment, glykémie, ionty v séru, jaterní
testy, urea, kreatinin, osmolalita, celková bílkovina + albumin, INR, APTT
• RTG plic (u pacientů nad 60 let), (pod 60 let jen v případě kardiálního, nebo plicního onemocnění)
• Další vyšetření jen pokud vyplynou z interního vyšetření (neurologické, plicní, ORL,
echokardiografické, endokrinologické), nebo vyplývající ze zdravotního nálezu známého
praktickému ošetřujícímu lékaři.

Předoperační vyšetření požadovaná před plánovanou operací – dětský pacient
Doba platnosti předoperačního vyšetření obvykle 2 týdny (není-li důvod vyžadovat nové vyšetření – např.při změně
zdravotního stavu).!

Dětský pacient do dokončeného 18 roku - zdravý, nebo s lehkým přidruženým onemocněním - ASA
1–2
•
•
•

Vyšetření pediatrem.
Laboratorní vyšetření – krevní obraz, moč chemicky + sediment
Kompletně vyplněný „pediatrický dotazník“

Dětský pacient do dokončeného 18. roku - s komplikujícím přidruženým onemocněním - ASA 3 a více
•
•

Vyšetření výše uvedená, rozšířená o další podle komplikujícího onemocnění.
Kompletně vyplněný „pediatrický dotazník“

